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Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 31188/2018/OSM
ev. č. DS201800318

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „Rekonstrukce mostů v Říční ulici v Lounech“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
pí Dana Lávicová e-mail: tel. 415 621 124
pí Jitka Bažantová e-mail: tel. 415 621 137

fax. 415 621 100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Společnost mosty Říční

zastoupené vedoucím společníkem:

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 21116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
(každým samostatně)

IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 12069

druhý společník: MADOS MT s.r.o.

Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupený: Ing. Ivo Muthansem, jednatelem společnosti
IČ: 252 97 899
DIČ: CZ25297899
Registrace: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 13982

Společné bankovní spojení a číslo účtu:
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Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Petr Živnůstka, ředitel výrobní divize SZ
e-mail:
tel. +420 / fax: +420 221 862 401
Ing. R le výrobní divize – mosty
e-mail:
tel. +420 / fax: +420 221 862 401

(dále jen zhotovitel)

Na základě Smlouvy o společnosti č. 2018/SoS/009 ze dne 21.02.2018 a Dohody o plné
moci ke Smlouvě o společnosti ze dne 04.12.2018.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat
a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby; tj. za zhotovitele bude smlouva
podepsána pouze zástupci vedoucího společníka.

V průběhu přípravných prací, tj. k 21.12.2018 podal zhotovitel žádost o povolení uzavírky
mostů a objízdné trasy. Z jednání s dotčeným orgánem státní správy Policie ČR, resp.
z nového požadavku Policie ČR, z důvodu zachování plynulosti dopravy a zamezení
kolizních situací, vyplynula nutnost zajištění provozu objízdné trasy pomocí regulovčíků a
doplnění dalších zařízení jako např. inteligentní semaforové soupravy automaticky reagující
na intenzitu dopravy a svislých i vodorovných dopravních značek. Tyto nové podmínky
Policie ČR, stanovené zadavateli nad rámec schválené dokumentace ve stavebním řízení,
resp. zadávací dokumentace, byly zapracovány do Dopravně inženýrského opatření, na
základě kterého bylo vydáno povolení uzavírky čj. MULNCJ 3797/2019 ze dne 15.1.2019 a
stanovení přechodné úpravy provozu čj. MULNCJ 3590/2019 ze dne 14.1.2019.
Vzhledem k nepředvídatelnosti intenzity provozu a možným problémům bylo taktéž
dojednáno, že po 7 kalendářních dnech provozu uzavírky bude vyhodnocena intenzita
dopravy v obou směrech, a za účasti Policie ČR a silničního správního úřadu bude
projednáno případné vypuštění řízení dopravy na uzavírce pomocí regulovčíků.
S ohledem na vyvolanou změnu podmínek realizace díla, která vznikla rozhodnutím
správních orgánů, jak je shora uvedeno, a to bezprostředně před zahájením realizace díla, je
nutné provést změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které
zadavatel, ač při zahájení zadávacího řízení, resp. sestavování zadávacích podmínek jednal
s náležitou péčí, nemohl uvedenou potřebu, resp. změnu předvídat; předmětná změna
přitom nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zadavatel v tomto směru využívá možnosti
postupovat v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
S ohledem na nové podmínky správního orgánu, které byly zapracovány do Dopravně
inženýrského opatření, byl zhotovitel objednatelem vyzván, aby provedl nacenění víceprací,
do kterých bude započítáno doplnění zařízení k zajištění objízdné trasy dle požadavků
silničního správního úřadu na celou dobu stavby a zajištění regulovčíků na dobu jednoho
měsíce. Tyto vícepráce byly zhotovitelem vyčísleny na částku 737.350,24 Kč bez DPH tj.
892.193,79 Kč s DPH, o kterou bude tímto dodatkem č. 1 navýšena cena díla (podrobný
soupis navýšení je uveden v příloze tohoto dodatku).

V závislosti na výsledku vyhodnocení intenzity dopravy a projednání omezení řízení dopravy
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pomocí regulovčíků na silničním správním úřadu bude případně sepsán další dodatek
smlouvy a to při zachování jednotkových cen víceprací a na dobu nezbytně nutnou.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem
následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 31188/2018/OSM, ev. č. DS201800318 takto:

Článek 8, Cena díla bod 8.3 se mění a nově zní

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 29 572 350,24 Kč

DPH (sazba 21 %): 6 210 193,55 Kč

Cena díla celkem: 35 782 543,79 Kč

Slovy (částka s DPH):

třicetpětmiliónůsedmsetosmdesátdvatisícpětsetčtyřicettřikorunyčeskéasedmdesátdevě

thaléřů

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Smluvní strany berou na vědomí změny na straně objednatele tak, jak je uvedeno v záhlaví
tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu
obou stran.

Příloha: oceněný soupis prací

V Lounech dne: 7.2.2019 V Praze dne: 28.1.2019

za objednatele: za zhotovitele:
Město Louny Společnost mosty Říční

Mgr. Pavel Janda Ing. Karel Rypl
starosta města předseda představenstva

společnosti SILNICE GROUP a.s.


